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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο τομέας των μεταφορών είναι διαρκώς πιο ευάλωτος στις απειλές κατά της 
κυβερνοασφάλειας και επηρεάζεται από αυτές. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ο 
τομέας αυτός χαρακτηρίζεται επίσης από μια σειρά διακριτών τρωτοτήτων. Για τούτο, οι 
τροπολογίες στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης, αν και γενικού χαρακτήρα, προτείνονται 
λαμβανομένων υπόψη αυτών των ιδιαιτεροτήτων. Οι προτάσεις μου αφορούν τις μεταφορές 
για τους ακόλουθους λόγους: 

 Οι μεταφορές είναι συχνά μια διεθνής επιχείρηση στην οποία πολλές οντότητες 
υπάγονται στη δικαιοδοσία διαφόρων κρατών μελών. Συνεπώς, ο τομέας επηρεάζεται 
έντονα από υπερβολικές ανισότητες όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας και τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών. 

 Ο τομέας των μεταφορών βασίζεται στην ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
διαφόρων φορέων. Λόγω του διασυνδεδεμένου χαρακτήρα της εφοδιαστικής, η 
ανεπαρκής κυβερνοασφάλεια σε μία οντότητα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 
ολόκληρο το σύστημα και να έχει σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία άλλων 
οντοτήτων. 

 Οι μεταφορές αποτελούν τομέα έντασης εργασίας και κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες στις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας που στοχεύουν εργαζομένους.

Για τους λόγους αυτούς, οι τροπολογίες επικεντρώνονται στα ακόλουθα: αξιολόγηση του 
βαθμού απόκλισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
κυβερνοασφάλειας, προώθηση της ευθυγράμμισης των εν λόγω υποχρεώσεων με μη 
νομοθετικά μέσα, προώθηση της κατάρτισης του προσωπικού και γνώση των κινδύνων για 
την κυβερνοασφάλεια.

Εκτός από αυτά τα γενικά σημεία, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας των μεταφορών 
χρησιμοποιεί σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό απομακρυσμένους αισθητήρες ικανούς να 
συνδεθούν με το διαδίκτυο κατά την παροχή υπηρεσιών, και ότι τα ίδια τα οχήματα 
ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερο. Αν και δεν αποτελούν απαραίτητα μέρος των 
ευρύτερων συστημάτων πληροφοριών, οι συσκευές αυτές ενδέχεται να απαιτούν ειδικές 
αξιολογήσεις ασφάλειας. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δικτυακά και πληροφοριακά 
συστήματα έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό 
στοιχείο της καθημερινής ζωής με τον ταχύ 
ψηφιακό μετασχηματισμό και τη 
διασύνδεση της κοινωνίας, μεταξύ άλλων 
στις διασυνοριακές ανταλλαγές. Η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε επέκταση του 
τοπίου των απειλών για την 
κυβερνοασφάλεια, γεγονός που δημιουργεί 
νέες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν 
προσαρμοσμένες, συντονισμένες και 
καινοτόμες αποκρίσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ο αριθμός, το μέγεθος, η 
επινοητικότητα, η συχνότητα και ο 
αντίκτυπος των περιστατικών 
κυβερνοασφάλειας αυξάνονται και 
συνιστούν μείζονα απειλή για τη 
λειτουργία των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων. Ως εκ 
τούτου, τα κυβερνοπεριστατικά μπορούν 
να παρεμποδίσουν την άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
εσωτερική αγορά, να προκαλέσουν 
οικονομικές απώλειες, να υπονομεύσουν 
την εμπιστοσύνη των χρηστών και των 
χρηστριών και να προκαλέσουν σοβαρή 
ζημία στην οικονομία και την κοινωνία της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας είναι πλέον πιο 
σημαντικές από ποτέ για την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3) Τα δικτυακά και πληροφοριακά 
συστήματα έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό 
στοιχείο της καθημερινής ζωής με τον ταχύ 
ψηφιακό μετασχηματισμό και τη 
διασύνδεση της κοινωνίας, συμβάλλουν δε 
στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και υπηρεσιών, όπως η 
οικονομία της περιστασιακής 
απασχόλησης, η κατά παραγγελία 
οικονομία και η οικονομία των 
πλατφορμών, μεταξύ άλλων στις 
διασυνοριακές ανταλλαγές και στην 
προσέγγιση «κινητικότητα ως υπηρεσία» 
(MaaS). Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε 
επέκταση του τοπίου των απειλών για την 
κυβερνοασφάλεια, γεγονός που δημιουργεί 
νέες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν 
προσαρμοσμένες, συντονισμένες και 
καινοτόμες αποκρίσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ο αριθμός, το μέγεθος, η 
επινοητικότητα, η συχνότητα και ο 
αντίκτυπος των περιστατικών 
κυβερνοασφάλειας αυξάνονται και 
συνιστούν μείζονα απειλή για τη 
λειτουργία των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων. Ως εκ 
τούτου, τα κυβερνοπεριστατικά μπορούν 
να βλάψουν την κοινωνική ευημερία, να 
παρεμποδίσουν την άσκηση οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων στην 
εσωτερική αγορά, να προκαλέσουν 
οικονομικές απώλειες, να υπονομεύσουν 
την εμπιστοσύνη των χρηστών και των 
χρηστριών, καθώς και των εργαζομένων, 
να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στην 
οικονομία και την κοινωνία της Ένωσης ή 
να αποτελέσουν τρομοκρατική απειλή. Ως 



AD\1235677EL.docx 5/24 PE689.861v02-00

EL

εκ τούτου, η ετοιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας είναι πλέον πιο 
σημαντικές από ποτέ για τη διαφύλαξη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών της Ένωσης και για την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Επιπλέον, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί 
βασικό παράγοντα για πολλούς κρίσιμους 
τομείς, όπως οι μεταφορές, ώστε να 
επιτευχθεί η αποδοχή του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και να αξιοποιηθούν 
πλήρως τα οικονομικά, κοινωνικά και 
βιώσιμα οφέλη της ψηφιοποίησης.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία οι 
μικρές ή πολύ μικρές οντότητες που 
πληρούν ορισμένα κριτήρια τα οποία 
υποδηλώνουν ότι αυτές διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο στις οικονομίες ή τις 
κοινωνίες των κρατών μελών ή σε 
συγκεκριμένους τομείς ή είδη υπηρεσιών. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την 
ευθύνη να καταρτίσουν κατάλογο των εν 
λόγω οντοτήτων και να τον υποβάλουν 
στην Επιτροπή.

(9) Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία οι 
μικρές ή πολύ μικρές οντότητες που 
πληρούν ορισμένα κριτήρια τα οποία 
υποδηλώνουν ότι αυτές διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο στις οικονομίες ή τις 
κοινωνίες των κρατών μελών ή σε 
συγκεκριμένους τομείς ή είδη υπηρεσιών. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την 
ευθύνη να καταρτίσουν κατάλογο των εν 
λόγω οντοτήτων και να τον υποβάλουν 
στην Επιτροπή. Η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με πλήρη 
κατανόηση της ιδιαιτερότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
δεν θα πρέπει να συνιστά υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με 
την ομάδα συνεργασίας, μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή των κριτηρίων που ισχύουν για 
τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις.

(10) Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με 
την ομάδα συνεργασίας και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή των κριτηρίων που ισχύουν για 
τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις. 
Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίσει ότι παρέχεται κατάλληλη 
καθοδήγηση σε όλες τις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Η Επιτροπή θα πρέπει, με την 
υποστήριξη των κρατών μελών, να 
παρέχει σχετικές πληροφορίες στις πολύ 
μικρές και στις μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η τομεακή νομοθεσία και τομεακά 
μέσα μπορούν να συμβάλουν στη 
διασφάλιση υψηλών επιπέδων 
κυβερνοασφάλειας, λαμβάνοντας 
παράλληλα πλήρως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα των 
εν λόγω τομέων. Όταν μια τομεακή νομική 
πράξη της Ένωσης επιβάλλει σε βασικές ή 
σημαντικές οντότητες υποχρεώσεις 
εφαρμογής μέτρων διαχείρισης κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας ή κοινοποίησης 
περιστατικών ή σημαντικών 
κυβερνοαπειλών οι οποίες έχουν 
τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εν 
λόγω τομεακές διατάξεις, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή. 
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή του lex specialis. Η παρούσα 
οδηγία δεν αποκλείει την έκδοση 
πρόσθετων τομεακών πράξεων της 

(12) Η τομεακή νομοθεσία και τομεακά 
μέσα μπορούν να συμβάλουν στη 
διασφάλιση υψηλών επιπέδων 
κυβερνοασφάλειας, λαμβάνοντας 
παράλληλα πλήρως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα των 
εν λόγω τομέων. Όταν μια τομεακή νομική 
πράξη της Ένωσης επιβάλλει σε βασικές ή 
σημαντικές οντότητες υποχρεώσεις 
εφαρμογής μέτρων διαχείρισης κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας ή κοινοποίησης 
περιστατικών ή σημαντικών 
κυβερνοαπειλών οι οποίες έχουν 
τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εν 
λόγω τομεακές διατάξεις, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή. 
Για να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου 
κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει 
να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα της 
παρούσας οδηγίας με την εφαρμοστέα 
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Ένωσης σχετικά με μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου και κοινοποιήσεις περιστατικών 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η 
παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν 
ανατεθεί στην Επιτροπή σε διάφορους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών και της ενέργειας.

τομεακή νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εντοπίσει τις 
επαναλήψεις/επικαλύψεις στις 
αντίστοιχες νομοθετικές πράξεις, 
κανονιστικές απαιτήσεις ή διαδικασίες, 
με σκοπό την κατάργησή τους. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή του lex specialis. Η παρούσα 
οδηγία δεν αποκλείει την έκδοση 
πρόσθετων τομεακών πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου και κοινοποιήσεις περιστατικών 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η 
παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν 
ανατεθεί στην Επιτροπή σε διάφορους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών και της ενέργειας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η αυξημένη ψηφιοποίηση 
βασικών οικονομικών τομέων, όπως οι 
μεταφορές, θα πρέπει να γίνει με ασφαλή 
τρόπο, με εγγενή ανθεκτικότητα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι ολόκληρη η αλυσίδα 
εφοδιασμού αποκρίνεται επαρκώς στους 
κινδύνους και τις απειλές. Για τούτο, 
υπάρχει ανάγκη για μια συντονισμένη 
προσέγγιση που θα διασφαλίζει ένα 
ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας για τις 
συνδεδεμένες συσκευές, ιδίως σε τομείς 
όπως οι μεταφορές και όταν 
περιλαμβάνονται σε οχήματα, και θα 
προβλέπει την εκ σχεδιασμού χρήση 
κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένης της ανάδυσης 
καινοτόμων τεχνολογιών και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων, αναμένεται να 
εμφανιστούν στην αγορά νέα μοντέλα 
ανάπτυξης και υπηρεσιών 
νεφοϋπολογιστικής τα οποία θα 
ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες 
ανάγκες των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής μπορούν 
να παρέχονται σε έντονα κατανεμημένη 
μορφή, ακόμη πιο κοντά στον τόπο 
παραγωγής ή συλλογής των δεδομένων, 
μεταβαίνοντας έτσι από το παραδοσιακό 
μοντέλο σε ένα έντονα κατανεμημένο 
μοντέλο («υπολογιστική παρυφών»).

(17) Δεδομένης της ανάδυσης 
καινοτόμων τεχνολογιών όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη, νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και νέων μοντέλων ευέλικτης 
και εξ αποστάσεως εργασίας, αναμένεται 
να εμφανιστούν στην αγορά νέα μοντέλα 
ανάπτυξης και υπηρεσιών 
νεφοϋπολογιστικής τα οποία θα 
ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες 
ανάγκες των πελατών και των 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής μπορούν να 
παρέχονται σε έντονα κατανεμημένη 
μορφή, ακόμη πιο κοντά στον τόπο 
παραγωγής ή συλλογής των δεδομένων, 
μεταβαίνοντας έτσι από το παραδοσιακό 
μοντέλο σε ένα έντονα κατανεμημένο 
μοντέλο («υπολογιστική παρυφών»).

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Δεδομένου ότι η ανάπτυξη της 
αυτόνομης κινητικότητας θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη, αλλά συνεπάγεται και 
ποικίλους νέους κινδύνους, και δη όσον 
αφορά την οδική ασφάλεια, την 
κυβερνοασφάλεια, τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα ζητήματα 
προστασίας των δεδομένων και 
πρόσβασης στα δεδομένα, τις τεχνικές 
υποδομές, την τυποποίηση, και την 
απασχόληση, είναι ουσιαστικό να 
διασφαλιστεί ότι το νομικό πλαίσιο της 
Ένωσης ανταποκρίνεται επαρκώς στις εν 
λόγω προκλήσεις και διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά όλους τους κινδύνους για 
την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου 
και πληροφοριών.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Η πανδημία του κορονοϊού έχει 
καταδείξει τη σημασία του να 
προετοιμαστεί η ΕΕ για την ψηφιακή 
δεκαετία και την ανάγκη να βελτιώνεται 
σε διαρκή βάση η κυβερνοανθεκτικότητα. 
Για τούτο, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί 
στη θέσπιση ελάχιστων κανόνων όσον 
αφορά τη λειτουργία του συντονισμένου 
κανονιστικού πλαισίου, ώστε να 
διευκολυνθούν ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η καινοτομία στους 
τομείς των αυτόνομων μεταφορών, της 
εφοδιαστικής και της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους 
μεταφορών, και στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των χρηστών, και 
ειδικότερα των μικροεπιχειρήσεων, των 
ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, 
έναντι κυβερνοεπιθέσεων και 
τρωτοτήτων.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας 
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου18, καθώς και οι 
πάροχοι υπηρεσιών επείγουσας παράδοσης 
και ταχυμεταφορών, θα πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας εάν παρέχουν 
τουλάχιστον ένα από τα στάδια της 
αλυσίδας ταχυδρομικής διανομής, και 
ιδίως την περισυλλογή, τη διαλογή ή τη 
διανομή, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών παραλαβής. Οι υπηρεσίες 
μεταφορών που δεν αναλαμβάνονται σε 

(19) Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας 
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου18, καθώς και οι 
πάροχοι υπηρεσιών επείγουσας παράδοσης 
και ταχυμεταφορών, θα πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας εάν παρέχουν 
τουλάχιστον ένα από τα στάδια της 
αλυσίδας ταχυδρομικής διανομής, και 
ιδίως την περισυλλογή, τη διαλογή ή τη 
διανομή, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών παραλαβής. Οι υπηρεσίες 
μεταφορών ή παράδοσης που δεν 
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συνδυασμό με ένα από τα στάδια αυτά θα 
πρέπει να μείνουν εκτός του πεδίου των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

αναλαμβάνονται σε συνδυασμό με ένα από 
τα στάδια αυτά θα πρέπει να μείνουν εκτός 
του πεδίου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

__________________ __________________
18 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς κοινοτικών 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών (ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14).

18 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς κοινοτικών 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών (ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14).

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στις 
εθνικές στρατηγικές τους για την 
κυβερνοασφάλεια, να αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες ανάγκες 
κυβερνοασφάλειας των ΜΜΕ, και δη τη 
χαμηλή ενημέρωση σε θέματα 
κυβερνοασφάλειας, την έλλειψη εξ 
αποστάσεως ασφάλειας ΤΠ, το υψηλό 
κόστος λύσεων κυβερνοασφάλειας και το 
αυξημένο επίπεδο απειλών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διαθέτουν σημείο 
επαφής για την κυβερνοασφάλεια, ώστε 
να παρέχεται στις ΜΜΕ πρόσβαση στις 
σχετικές πληροφορίες, υπηρεσίες και 
καθοδήγηση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κάθε φορά που καταρτίζει έγγραφα 
καθοδήγησης, η ομάδα συνεργασίας θα 
πρέπει: να καταγράφει τις εθνικές λύσεις 
και εμπειρίες, να αξιολογεί τον αντίκτυπο 

(33) Κάθε φορά που καταρτίζει έγγραφα 
καθοδήγησης, η ομάδα συνεργασίας θα 
πρέπει: να καταγράφει τις εθνικές λύσεις 
και εμπειρίες, να αξιολογεί τον αντίκτυπο 
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των παραδοτέων της ομάδας συνεργασίας 
στις εθνικές προσεγγίσεις, να συζητά τις 
προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή και 
να διατυπώνει ειδικές συστάσεις που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέσω της 
καλύτερης εφαρμογής των υφιστάμενων 
κανόνων.

των παραδοτέων της ομάδας συνεργασίας 
στις εθνικές προσεγγίσεις, να συζητά τις 
προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή και 
να διατυπώνει ειδικές συστάσεις, ιδίως για 
τη διευκόλυνση της ευθυγράμμισης στη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
των κρατών μελών, που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη μέσω της καλύτερης 
εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων. Η 
ομάδα συνεργασίας θα πρέπει επίσης να 
χαρτογραφήσει τις εθνικές λύσεις, 
προκειμένου να προωθήσει τη 
συμβατότητα των λύσεων 
κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζονται σε 
κάθε συγκεκριμένο τομέα σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Τούτο έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τους τομείς που έχουν διεθνή 
και διασυνοριακό χαρακτήρα, όπως οι 
μεταφορές.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η ομάδα συνεργασίας θα πρέπει να 
παραμείνει ένα ευέλικτο φόρουμ και να 
είναι σε θέση να αντιδρά σε 
μεταβαλλόμενες και νέες πολιτικές 
προτεραιότητες και προκλήσεις, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των πόρων. Θα πρέπει να 
διοργανώνει τακτικές κοινές συνεδριάσεις 
με σχετικούς ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς από ολόκληρη την Ένωση για να 
συζητά δραστηριότητες που πραγματοποιεί 
η ομάδα και να συγκεντρώνει στοιχεία 
σχετικά με αναδυόμενες προκλήσεις 
πολιτικής. Προκειμένου να ενισχύσει τη 
συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης, η ομάδα 
θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
προσκαλέσει για να συμμετάσχουν στις 
εργασίες της φορείς και οργανισμούς της 
Ένωσης που εμπλέκονται στην πολιτική 
για την κυβερνοασφάλεια, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για το 
Κυβερνοέγκλημα (EC3), ο Οργανισμός της 

(34) Η ομάδα συνεργασίας θα πρέπει να 
παραμείνει ένα ευέλικτο φόρουμ και να 
είναι σε θέση να αντιδρά σε 
μεταβαλλόμενες και νέες πολιτικές 
προτεραιότητες και προκλήσεις, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των πόρων. Θα πρέπει να 
διοργανώνει τακτικές κοινές συνεδριάσεις 
με σχετικούς ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς από ολόκληρη την Ένωση για να 
συζητά δραστηριότητες που πραγματοποιεί 
η ομάδα και να συγκεντρώνει στοιχεία 
σχετικά με αναδυόμενες προκλήσεις 
πολιτικής. Προκειμένου να ενισχύσει τη 
συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης, η ομάδα 
θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
προσκαλέσει για να συμμετάσχουν στις 
εργασίες της, όπου είναι σκόπιμο, φορείς 
και οργανισμούς της Ένωσης που 
εμπλέκονται στην πολιτική για την 
κυβερνοασφάλεια, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα (EC3), το 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 
της Αεροπορίας (EASA) και ο Οργανισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA).

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και 
ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας, τους 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που είναι αρμόδιοι για ασφαλείς 
μεταφορές, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας 
(EASA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ο 
Οργανισμός Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) και 
κάθε άλλος φορέας του οποίου η 
πραγματογνωσία είναι χρήσιμη για τις 
συζητήσεις της ομάδας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Οι υπερβολικές αποκλίσεις στις 
υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνων και 
υποβολής πληροφοριών στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας κατά τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών θα μπορούσαν να θέσουν 
σε κίνδυνο το κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας εντός της Ένωσης. 
Συνεπώς, ο ENISA θα πρέπει, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, να 
αξιολογεί τον βαθμό απόκλισης των 
υποχρεώσεων διαχείρισης κινδύνων και 
υποβολής πληροφοριών στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας μεταξύ των κρατών 
μελών στη διετή έκθεσή του σχετικά με 
την κατάσταση της κυβερνοασφάλειας 
στην Ένωση.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Για να διατηρηθούν και να 
προστατευθούν οι κρίσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού, θα πρέπει επίσης να δοθεί 
έμφαση στην προστασία ολόκληρης της 
αλυσίδας μεταφορών και εφοδιαστικής. 
Η αλυσίδα μεταφορών και εφοδιαστικής 
αποτελείται από μεγάλο αριθμό 
αλληλένδετων φορέων και συστημάτων, 
όπου τα εμπορεύματα μεταφέρονται 
διατροπικά μέσω εναέριων, οδικών, 
σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών 
και θαλάσσιων μεταφορών. Η διαδικασία 
αυτή απαιτεί ταχεία και αξιόπιστη 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
διαφόρων κρίκων της αλυσίδας 
μεταφορών και εφοδιαστικής μέσω 
διαφόρων διεπαφών. Λόγω του 
διασυνδεδεμένου χαρακτήρα των 
διαφόρων κρίκων της αλυσίδας, η 
ανεπαρκής κυβερνοασφάλεια ενδέχεται 
να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία 
ολόκληρης της αλυσίδας μέσω επίδρασης 
ντόμινο που πυροδοτείται από 
κυβερνοσυμβάν σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα της αλυσίδας μεταφορών και 
εφοδιαστικής.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι εκτιμήσεις κινδύνου στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, υπό το πρίσμα των 
χαρακτηριστικών του οικείου τομέα, θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο 
τεχνικούς όσο και, κατά περίπτωση, μη 
τεχνικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/534, 
στην πανευρωπαϊκή συντονισμένη 
εκτίμηση κινδύνου της ασφάλειας των 
δικτύων 5G και στην εργαλειοθήκη της ΕΕ 
για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 

(47) Οι εκτιμήσεις κινδύνου στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, υπό το πρίσμα των 
χαρακτηριστικών του οικείου τομέα, θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο 
τεχνικούς όσο και, κατά περίπτωση, μη 
τεχνικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/534, 
στην πανευρωπαϊκή συντονισμένη 
εκτίμηση κινδύνου της ασφάλειας των 
δικτύων 5G και στην εργαλειοθήκη της ΕΕ 
για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 
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που συμφωνήθηκε από την ομάδα 
συνεργασίας. Ο προσδιορισμός των 
αλυσίδων εφοδιασμού που θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε συντονισμένη εκτίμηση 
κινδύνου, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα 
τα ακόλουθα κριτήρια: i) τον βαθμό στον 
οποίο βασικές και σημαντικές οντότητες 
χρησιμοποιούν και βασίζονται σε 
συγκεκριμένες κρίσιμες υπηρεσίες, 
συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ· ii) τη 
σημασία συγκεκριμένων κρίσιμων 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
για την εκτέλεση κρίσιμων ή ευαίσθητων 
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· iii) τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών υπηρεσιών, συστημάτων ή 
προϊόντων ΤΠΕ· iv) την ανθεκτικότητα 
του συνόλου της αλυσίδας εφοδιασμού 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
έναντι γεγονότων που προκαλούν 
διαταραχές και v) όσον αφορά 
αναδυόμενες υπηρεσίες, συστήματα ή 
προϊόντα ΤΠΕ, τη δυνητική μελλοντική 
τους σημασία για τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων.

που συμφωνήθηκε από την ομάδα 
συνεργασίας. Ο προσδιορισμός των 
αλυσίδων εφοδιασμού που θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε συντονισμένη εκτίμηση 
κινδύνου, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα 
τα ακόλουθα κριτήρια: i) τον βαθμό στον 
οποίο βασικές και σημαντικές οντότητες 
χρησιμοποιούν και βασίζονται σε 
συγκεκριμένες κρίσιμες υπηρεσίες, 
συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ· ii) τη 
σημασία συγκεκριμένων κρίσιμων 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
για την εκτέλεση κρίσιμων ή ευαίσθητων 
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· iii) τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών υπηρεσιών, συστημάτων ή 
προϊόντων ΤΠΕ· iv) την ανθεκτικότητα 
του συνόλου της αλυσίδας εφοδιασμού 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
έναντι γεγονότων που προκαλούν 
διαταραχές· iv α) τον βαθμό στον οποίο 
συγκεκριμένες κρίσιμες υπηρεσίες, 
συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ που 
χρησιμοποιούνται άμεσα από τους 
καταναλωτές είναι ανθεκτικά και 
συμμορφώνονται με μια φιλική προς τον 
πελάτη προσέγγιση· και v) όσον αφορά 
αναδυόμενες υπηρεσίες, συστήματα ή 
προϊόντα ΤΠΕ, τη δυνητική μελλοντική 
τους σημασία για τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μια 
προσέγγιση δύο σταδίων ως προς την 
αναφορά περιστατικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, 
αφενός, της ταχείας αναφοράς, που 
συμβάλλει στον μετριασμό της πιθανής 
εξάπλωσης συμβάντων και επιτρέπει στις 
οντότητες να αναζητούν στήριξη και, 
αφετέρου, της υποβολής 

(55) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μια 
προσέγγιση δύο σταδίων ως προς την 
αναφορά περιστατικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, 
αφενός, της ταχείας αναφοράς, που 
συμβάλλει στον μετριασμό της πιθανής 
εξάπλωσης συμβάντων και επιτρέπει στις 
οντότητες να αναζητούν στήριξη και, 
αφετέρου, της υποβολής 
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εμπεριστατωμένων εκθέσεων που αντλούν 
πολύτιμα διδάγματα από μεμονωμένα 
περιστατικά και βελτιώνουν με την πάροδο 
του χρόνου την ανθεκτικότητα 
μεμονωμένων εταιρειών και ολόκληρων 
τομέων έναντι των κυβερνοαπειλών. Όταν 
οι οντότητες λαμβάνουν γνώση 
περιστατικού, θα πρέπει να υποχρεούνται 
να υποβάλουν αρχική κοινοποίηση εντός 
24 ωρών, ακολουθούμενη από τελική 
έκθεση το αργότερο ένα μήνα μετά. Η 
αρχική κοινοποίηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που 
είναι απολύτως αναγκαίες για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
το περιστατικό και να δοθεί η δυνατότητα 
στην οντότητα να ζητήσει συνδρομή, 
εφόσον απαιτείται. Η εν λόγω 
κοινοποίηση, κατά περίπτωση, θα πρέπει 
να αναφέρει εάν το περιστατικό είναι 
πιθανόν να οφείλεται σε παράνομη ή 
κακόβουλη ενέργεια. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η απαίτηση 
υποβολής αυτής της αρχικής κοινοποίησης 
δεν εκτρέπει τους πόρους της 
αναφέρουσας οντότητας από 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 
χειρισμό περιστατικών, στις οποίες θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα. Για να 
αποτραπεί το μελλοντικό ενδεχόμενο οι 
υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών είτε 
να εκτρέπουν πόρους από τον χειρισμό της 
αντιμετώπισης περιστατικών είτε να 
μπορούν με άλλον τρόπο να θέσουν σε 
κίνδυνο τις σχετικές προσπάθειες των 
φορέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προβλέπουν ότι, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και σε 
συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές ή την 
CSIRT, η εν λόγω οντότητα θα μπορεί να 
παρεκκλίνει από τις προθεσμίες των 24 
ωρών για την αρχική κοινοποίηση και του 
ενός μήνα για την τελική έκθεση.

εμπεριστατωμένων εκθέσεων που αντλούν 
πολύτιμα διδάγματα από μεμονωμένα 
περιστατικά και βελτιώνουν με την πάροδο 
του χρόνου την ανθεκτικότητα 
μεμονωμένων εταιρειών και ολόκληρων 
τομέων έναντι των κυβερνοαπειλών. Όταν 
οι οντότητες λαμβάνουν γνώση 
περιστατικού, θα πρέπει να υποχρεούνται 
να υποβάλουν αρχική κοινοποίηση εντός 
36 ωρών, ακολουθούμενη από τελική 
έκθεση το αργότερο ένα μήνα μετά. Η 
αρχική κοινοποίηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που 
είναι απολύτως αναγκαίες για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
το περιστατικό και να δοθεί η δυνατότητα 
στην οντότητα να ζητήσει συνδρομή, 
εφόσον απαιτείται. Η εν λόγω 
κοινοποίηση, κατά περίπτωση, θα πρέπει 
να αναφέρει εάν το περιστατικό είναι 
πιθανόν να οφείλεται σε παράνομη ή 
κακόβουλη ενέργεια. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η απαίτηση 
υποβολής αυτής της αρχικής κοινοποίησης 
δεν εκτρέπει τους πόρους της 
αναφέρουσας οντότητας από 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 
χειρισμό περιστατικών, στις οποίες θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα. Για να 
αποτραπεί το μελλοντικό ενδεχόμενο οι 
υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών είτε 
να εκτρέπουν πόρους από τον χειρισμό της 
αντιμετώπισης περιστατικών είτε να 
μπορούν με άλλον τρόπο να θέσουν σε 
κίνδυνο τις σχετικές προσπάθειες των 
φορέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προβλέπουν ότι, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και σε 
συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές ή την 
CSIRT, η εν λόγω οντότητα θα μπορεί να 
παρεκκλίνει από τις προθεσμίες των 36 
ωρών για την αρχική κοινοποίηση και του 
ενός μήνα για την τελική έκθεση.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των 
οντοτήτων που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με τα στοιχεία β) έως στ) και τον 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις [6 
μήνες μετά την προθεσμία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο]. Σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον ανά διετία, τα κράτη μέλη 
επανεξετάζουν και, εφόσον απαιτείται, 
επικαιροποιούν τον κατάλογο.

Τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη του 
κλάδου, καταρτίζουν κατάλογο των 
οντοτήτων που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με τα στοιχεία β) έως στ) και τον 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις [6 
μήνες μετά την προθεσμία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο]. Σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον ανά διετία, τα κράτη μέλη 
επανεξετάζουν και, εφόσον απαιτείται, 
επικαιροποιούν τον κατάλογο.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν οι διατάξεις των τομεακών 
πράξεων του ενωσιακού δικαίου απαιτούν 
από βασικές ή σημαντικές οντότητες είτε 
να θεσπίζουν μέτρα διαχείρισης κινδύνου 
για την κυβερνοασφάλεια είτε να 
κοινοποιούν περιστατικά ή σημαντικές 
κυβερνοαπειλές, και εφόσον οι εν λόγω 
απαιτήσεις είναι τουλάχιστον ισοδύναμες 
ως προς το αποτέλεσμα με τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, δεν 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης 
της διάταξης περί εποπτείας και επιβολής 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο VI.

6. Όταν οι διατάξεις των τομεακών 
πράξεων του ενωσιακού δικαίου απαιτούν 
από βασικές ή σημαντικές οντότητες είτε 
να θεσπίζουν μέτρα διαχείρισης κινδύνου 
για την κυβερνοασφάλεια είτε να 
κοινοποιούν περιστατικά ή σημαντικές 
κυβερνοαπειλές, και εφόσον οι εν λόγω 
απαιτήσεις είναι τουλάχιστον ισοδύναμες 
ως προς το αποτέλεσμα με τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την εξουσία, 
την εντολή και τα καθήκοντα των 
αντίστοιχων εποπτικών αρχών, δεν 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης 
της διάταξης περί εποπτείας και επιβολής 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο VI.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) πολιτική για την αντιμετώπιση η) πολιτική για την αντιμετώπιση 
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ειδικών αναγκών των ΜΜΕ, ιδίως εκείνων 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την 
καθοδήγηση και τη στήριξή τους για τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους έναντι 
απειλών κυβερνοασφάλειας.

ειδικών αναγκών των ΜΜΕ, ιδίως εκείνων 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την 
καθοδήγηση, ώστε να τους παρέχονται 
απαραίτητες και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες και στήριξη για τη βελτίωση 
της ανθεκτικότητάς τους έναντι απειλών 
κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παροχή καθοδήγησης στις αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας·

α) παροχή καθοδήγησης στις αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
ανισότητες μεταξύ των προτύπων όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις διαχείρισης 
κινδύνου και υποβολής πληροφοριών 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας 
μεταξύ των κρατών μελών·

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) χαρτογράφηση των εθνικών 
λύσεων, προκειμένου να προωθήσει τη 
συμβατότητα των λύσεων 
κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζονται σε 
κάθε συγκεκριμένο τομέα σε ολόκληρη 
την Ένωση·

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ο βαθμός απόκλισης μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνου και 
υποβολής πληροφοριών στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας, καθώς και ο βαθμός 
στον οποίο η απόκλιση αυτή επηρεάζει το 
κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στην 
Ένωση.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) συστάσεις σχετικά με τους 
τρόπους βελτίωσης της συνέπειας και της 
ασφάλειας δικαίου κατά την ερμηνεία και 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της 
εφαρμοστέας τομεακής νομοθεσίας, με 
έμφαση στον εντοπισμό και την εξάλειψη 
επαναλήψεων ή επικαλύψεων στις 
αντίστοιχες νομοθετικές πράξεις, 
κανονιστικές απαιτήσεις ή διαδικασίες·

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πολιτικές, προγράμματα και 
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι διαθέτουν εύλογες γνώσεις 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας και πρακτική πείρα 
που πληροί υψηλά πρότυπα 
κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η ασφάλεια στην απόκτηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού και 
της γνωστοποίησης τρωτών σημείων·

ε) η ασφάλεια δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών 
στοιχείων όπως οχημάτων και 
απομακρυσμένων αισθητήρων, της 
απόκτησης, ανάπτυξης και συντήρησής 
τους, του χειρισμού και της 
γνωστοποίησης τρωτών σημείων·

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των τεχνικών και μεθοδολογικών 
προδιαγραφών των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Κατά την 
εκπόνηση των εν λόγω πράξεων, η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και ακολουθεί, 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα διεθνή και 
ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και τις 
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των τεχνικών και 
μεθοδολογικών προδιαγραφών των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 
36 και ακολουθούν, στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό, τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, 
καθώς και τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματική πολιτική και να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή της, η Επιτροπή 
συμβουλεύεται βασικές και σημαντικές 
οντότητες, ιδίως όσον αφορά την έγκριση 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που έλαβαν γνώση του 
συμβάντος, μια αρχική κοινοποίηση, στην 
οποία, κατά περίπτωση, αναφέρεται αν το 
περιστατικό προκλήθηκε πιθανώς από 
παράνομη ή κακόβουλη ενέργεια·

α) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
και σε κάθε περίπτωση εντός 36 ωρών από 
τη στιγμή που έλαβαν γνώση του 
συμβάντος, μια αρχική κοινοποίηση, στην 
οποία, κατά περίπτωση, αναφέρεται αν το 
περιστατικό προκλήθηκε πιθανώς από 
παράνομη ή κακόβουλη ενέργεια·

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) εφαρμοζόμενα και εν εξελίξει 
μέτρα μετριασμού.

iii) εφαρμοζόμενα και εν εξελίξει 
μέτρα μετριασμού και τα αποτελέσματά 
τους.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
προσδιορίζεται περαιτέρω το είδος των 
πληροφοριών, το μορφότυπο και η 
διαδικασία κοινοποίησης που υποβάλλεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των περιπτώσεων στις 
οποίες ένα περιστατικό θεωρείται 
σημαντικό, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 2.

11. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36, με τις οποίες προσδιορίζεται 
περαιτέρω το είδος των πληροφοριών, το 
μορφότυπο και η διαδικασία κοινοποίησης 
που υποβάλλεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των περιπτώσεων 
στις οποίες ένα περιστατικό θεωρείται 
σημαντικό, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
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παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 2.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις του 
άρθρου 18, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν από βασικές και σημαντικές 
οντότητες να πιστοποιούν ορισμένα 
προϊόντα ΤΠΕ, υπηρεσίες ΤΠΕ και 
διαδικασίες ΤΠΕ στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ευρωπαϊκών συστημάτων 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/881. Τα προϊόντα, 
οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που 
υπόκεινται σε πιστοποίηση μπορούν να 
αναπτυχθούν από βασική ή σημαντική 
οντότητα ή να παρασχεθούν από τρίτους.

1. Προκειμένου να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις του 
άρθρου 18, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
βασικές και σημαντικές οντότητες να 
πιστοποιούν ορισμένα προϊόντα ΤΠΕ, 
υπηρεσίες ΤΠΕ και διαδικασίες ΤΠΕ, που 
είτε αναπτύσσονται από τη βασική ή 
σημαντική οντότητα είτε παρέχονται από 
τρίτους, στο πλαίσιο συγκεκριμένων 
ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης 
της κυβερνοασφάλειας που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/881 ή στο πλαίσιο άλλων 
παρόμοιων διεθνώς αναγνωρισμένων 
συστημάτων πιστοποίησης.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά την πιστοποίηση της 
κυβερνοασφάλειας εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη του άρθρου 56 παράγραφοι 2 
και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/881.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με 
τις οποίες θα προσδιορίζεται από ποιες 

διαγράφεται
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κατηγορίες βασικών οντοτήτων θα 
απαιτείται η λήψη πιστοποιητικού και 
δυνάμει ποιων συγκεκριμένα ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 
36.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
τον ENISA να καταρτίσει υποψήφιο 
σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 48 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/881 στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2.

3. Για να αυξηθεί το συνολικό 
επίπεδο ανθεκτικότητας της 
κυβερνοασφάλειας, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τον ENISA να καταρτίσει 
υποψήφιο σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 
47 και 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/881 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
διαθέσιμο κατάλληλο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας. Τα 
εν λόγω υποψήφια συστήματα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφοι 2 και 
3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/881.
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